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ANO II   

RE-EVOCANDO   
 MORNESE   

     “Não se pode esconder uma cidade 
situada sobre um monte”. (Mt 5,14)  

 
 
 

MOTIVAÇÃO   
 
A encerrar o Ano II, o Re-evocando deste mês apresenta-nos a 
Irmã Carlotta Pestarino, uma das primeiras, que Madre 

Mazzarello colocou aos pés d’Aquela que inspirou a Família Salesiana1. 
Entrou na Comunidade ainda em vida dos Fundadores e foi professa no 
Instituto durante 51 anos. 

 

                                                 
1
 A base de consulta da presente reflexão encontra-se In “Facciamo Memoria – 1925, páginas 81 – 89. 
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PERFIL BIOGRÁFICO 

  
Carlotta, flor campestre, desabrochada ao ar livre e puro de 

verdejantes colinas, sob o olhar vigilante de excelentes pais,  
nasceu em Mornese, a 17 de julho de 1857. Morreu no dia 18 de agosto de 
1925, em Varazze, onde passou o seu último ano de vida. Faleceu vítima 
de um ‘mal súbito’ que a deixou sem autonomia de movimentos e privada 
da comunicação pela palavra. Não obstante, gozava de uma serenidade 
paradisíaca. Retomando a fala, repetia: “seja feita a vontade de Deus”. De 
caráter franco e jovial, de inteligência desperta, coração bom e sensível, 
bem cedo Carlotta se apercebeu que era muito estreito, para ela, aquele 
horizonte tão lindo e saudável da família, de quem era o orgulho, a ajuda e 
o conforto. Interrogando-se se também para ela haveria lugar na nova 
família religiosa, juntou-se às primeiras FMA em 1873. No final dos seus 
dias, aceitou de bom grado a oportunidade de um merecido repouso, 
como forma de se preparar melhor para a plenitude do Sim.  Revelava filial 
abandono em Deus e muita gratidão pelas atenções de que era alvo. 
Encontrava o seu mais belo conforto na ardente devoção a Jesus 
Sacramentado e no amor filial a Maria Auxiliadora.  

 

 NA ESCOLA DA MADRE 

Madre Mazzarello intuiu na jovem aspirante um presente do 
Céu, disponível para alimentar as muitas virtudes que fariam 
dela uma verdadeira Filha de Maria Auxiliadora. Mas nem tudo 

foram rosas! Carlotta experimentou dúvidas, tristeza, escuridão e uma 
imensa e inexplicável perturbação na alma. Escreveu: “Nada me podia 
ajudar. Senti-me tentada a voltar para casa. O meu pai veio buscar-me mas 
as palavras maternas de Madre Mazzarello foram a minha salvação. Entre 
outras disse-me: ‘Para conhecer a vocação, é preciso tempo, oração e 
conselhos”. Assim se calaram todas as vozes que poderiam ter soado a 
lisonja e tornaram-se arrependimento. Confiante, Carlotta prosseguiu na 
vocação. Aprendeu a humildade dos ‘pequeninos’ e dizia: "Tremo quando 
considero a minha nulidade; a fé na omnipotência divina é o meu único 
recurso". Do sincero abaixamento de si, Carlotta elevava-se na confiança 
em Deus, de quem hauria força para progredir e fazer progredir.  
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Madre Mazzarello foi-lhe sempre de exemplo. Refere a Ir. Lavagno: 
“Falava, muitas vezes e com entusiasmo, de Madre Mazzarello, (…) 
saboreando e fazendo apreciar as memórias dos seus 'bons tempos'. 
Sentiu muito a separação da sua proximidade mas, afirmou, «uma vida 
inteiramente dedicada a Deus comporta sacrifícios, para ser meritória. Ai 
de nós se quiséssemos viver sempre, segundo os nossos projetos e 
inclinações! Seria confortável mas nada teria da disciplina que forma as 
almas queridas a Deus.” 

TRAÇOS ESPIRITUAIS  
 
 Colocada à frente de comunidades, a Irmã Carlotta 
incentivava as Irmãs a serem boas por amor, a viverem no 

espírito religioso e na união fraterna. Manifestava fina caridade e 
prudência. Tentava remover preconceitos e mal-entendidos. Exercitou-se 
na responsabilidade hábil e humilde de animar e servir, inclusive na 
correção das Irmãs. Dizia: “quer me ameis quer não, o que for meu dever 
dizer-vos, dir-vo-lo-ei.” Mas era ágil a aliviar qualquer sensação de mau-
estar, sempre que lhe parecia ter usado severidade desproporcionada. Era 
magnânima e indulgente com as irmãs e muito exigente consigo. A quem 
lho fazia notar, respondia: “É para me acostumar a tudo.” Compreendia as 
irmãs, intuia as suas necessidades e debilidades; nestes casos, logo 
aplicava o remédio oportuno com um suave sorriso de admoestação, 
marcado pela caridade mais viva e sentida. Dedicava especial amor às 
oratorianas mais pobres, a quem falava do amor de Jesus de forma 
cativante e persuasiva, convidando-as a depor um beijo no seu crucifixo. 
Com as doentes tinha finuras especiais. Aos clérigos mais pobres ajudava a 
preparar o enxoval para a ordenação. Aos superiores dedicava reverência 
e cuidado e exortava os leigos à bondade e à gratidão também pela graça 
de trabalharem numa casa salesiana. 
Nos sofrimentos dizia: “Para cima, para cima, para lá das coisitas que não 
merecem o nosso olhar; para lá do humano que muitas vezes se insurge; 
para cima no silêncio da reta consciência, na alegria de um bem que está 
acima de qualquer outro bem. Coragem! Não tenhamos medo do cansaço. 
(…) Quanto mais velha, mais quero amar a Deus, o próximo, e não quero 
ter outra coisa no meu coração.” 
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A Ir. Carlotta ia seguindo Jesus para o Calvário. Na calma mais serena, 
saboreava a essência de um sofrimento amargo e dizia: “vem sempre de 
Deus, seja qual for o instrumento.” Engolia amargura, sofria ingratidão, 
repreensões imerecidas… Como Jesus ouvia e calava, num silêncio digno, 
corajoso, nobre, sempre fonte de alegria e paz interior.  
Aconselhada a defender-se disse: “A luz virá; saibamos esperar.” Essas 
penas não devem fechar-nos o coração; devem dilatá-lo ainda mais para o 
bem e o amor.  
A Irmã Carlotta também cultivava as vocações com grande zelo. «Se sou 
Filha de Maria Auxiliadora - escreve a Irmã Fenicia – a ela o devo, pois 
guiou-me através de uma série de duras provas.”   
Devendo substituir uma diretora que tinha desertado da comunidade, a 
Irmã Carlotta, com a sua prudência, o seu exemplo, o seu traço maternal, 
acalmou os ânimos e alimentou o bom espírito testemunhado pela sua 
enorme caridade.  
Acentuando-se os sinais da doença, a Ir. Carlota decaía fisicamente, mas 
refulgia uma luz mais bela. Dizia: “Não tenho nenhuma mágoa, nenhum 
desejo; estou tranquila. Sempre fiz bem a confissão semanal; não preciso 
de nada”. O sacerdote que lhe administrou a Unção dos Enfermos disse: 
“Irmãs deste naipe são dádivas do Senhor e obra Sua”.  
 

PARA INTERIORIZAR E REZAR  

Porque “não se pode esconder uma cidade situada sobre um 
monte” (Mt 5,14), valerá a pena revisitar a vida de tantas que, 
desde Mornese, projetaram luz no nosso caminho de FMA, em 

busca de maior frescura carismática. Ir. Carlotta é uma dessas vidas! 
 

 Do que li o que avivou a luz que há em mim?  

 Que brilho novo se acendeu?  

 Que centelhas de luz mornesina sou chamado/a a reavivar?               

 Cantemos o louvor a Deus pela luz que já brilha na minha vida. 


